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Reunido em fi ns de março, o 
Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC) DELIBE-
ROU:

CERTIFICAÇÃO 

Foi defi nida pelo CNPC a obri-
gatoriedade de certifi cação para 
todos os membros da direto-
ria e dos conselhos deliberativo 
e fi scal dos fundos de pensão. 
A exigência restringe o acesso do 
trabalhador às diretorias e Conse-
lhos de seus Fundos de Pensão. 
Todo candidato a qualquer cargo 
tem agora que obter Certifi cação 
em Previdência Complementar. 
Tal Certifi cação pode ser por prova 
escrita mediante inscrição e paga-
mento de taxa de cerca de 790,00 
ou por Experiência. Essa última 
tem uma série de pré-requisitos, 
tais como: comprovar que tem ex-
periência no exercício de atividade 
na área fi nanceira, administrativa, 
contábil, jurídica, de fi scalização, 
atuarial ou de auditoria; Mínimo de 
2 (dois) anos de exercício da fun-
ção de membro de Conselho De-
liberativo ou Fiscal ou de Diretoria 
Executiva em entidade fechada de 
previdência complementar; etc.

RISCO DE LONGEVIDADE: 

Os planos de benefícios pode-
rão contratar seguro para a cober-
tura do risco de longevidade. Até 
então essa contratação estava limi-
tada aos seguros para fazer frente 
à cobertura dos riscos de morte e 
invalidez. Segundo CNPC, o risco 
de longevidade – viver mais do que 
o previsto nas tábuas de mortali-
dade – é uma realidade cada vez 
mais presente para os planos de-
vido ao aumento da expectativa 
de vida dos associados. Isso pode 
signifi car que teremos de pagar 
contribuições maiores para embutir 
nelas o “seguro longevidade”.

Em nota, tanto a ABRAPP quan-
to a ANAPAR lamentam que tais 
decisões foram empurradas goe-
la abaixo pelos representantes do 
Governo. Os representantes do go-
verno, que são maioria dos votos 
votaram de comum acordo entre si, 
sem buscar convergir com as po-
sições defendidas pelas represen-
tações da sociedade civil (Abrapp, 
Sindapp, ICSS, participantes e pa-
trocinadores/instituidores), o resul-
tado no geral foi claramente frus-
trante.

De onde menos se espera 
é que não vem nada mesmo!

Entenda a ação de revisão 
de benefícios movida 

pela FAABB.
Página 3

Leia na página central duas 
propostas para solucionar 

os problemas da Cassi.

Maioria dos ministros 
do TST é contra o PL 

4330/2004 que trata da 
terceirização. Veja quais 
são os argumentos nas 

página 7 e 8.

O articulista Wagner 
Gomes analisa a atual 

situação política e 
econômica do Brasil. 

Página 6.

O Editorial trata das 
manifestações e da falta 

de rumo do atual governo. 
Página 2
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Em um espaço de 
um mês multidões foram 
às ruas desfraldando 
bandeiras de toda sorte: 
contra a corrupção, 
a favor da Petrobras, 

intervenção militar e até pedindo 
impeachment da Presidente Dilma.

 O que se observa é a absoluta 
falta de lideranças genuínas, 
naturais, eis que os chamados 
foram quase sempre virtuais, 
pelas redes sociais e assim, sem 
propostas e sem embasamento. 
Tipo, “Hay gobierno? Se hay soy 
contra”.

Com o acesso às redes de 
comunicação e a liberdade de 
expressão e até a licenciosidade que 
elas proporcionam, cada internauta 
fica à vontade para participar dessa 
convocação de acordo com suas 
preferências pessoais. Muito justo? 
E democrático... Será?

Realmente seria, se a grande 
maioria se ativesse aos fatos e não 
lidasse com política como lida com 
o futebol. No lugar da análise, a 

“torcida”. Não se mostra por quais 
razões objetivas escolheu tal ou 
qual palavra de ordem, só a divulga, 
promove e chama “todos à rua”. A 
sensação é a de que falta rumo, 
liderança e coerência à discussão 
política brasileira.

A história já nos ensinou que 
manifestações fortuitas, sem 
propostas e sem objetivos claros e 
definidos se esvaem pelo cansaço 
e desmotivação.

Na verdade, parte da população 
brasileira espera que Dilma tome 
posse com urgência neste seu 
segundo mandato. A impressão é 
que ela ainda não o fez, ao contrário, 
sua falta de jogo de cintura permitiu 
que o PMDB assumisse a Câmara e 
o Senado e, como se não bastasse, 
Dilma entrega a coordenação 
política também ao PMDB. O mais 
apaixonado petista pode perguntar: 
mas foi para isso que reelegemos 
Dilma? Para assistir pacificamente 
PMDB governar?    

Aliado do PT desde a primeira 
eleição de Lula, o PMDB se 

comporta como a fábula dos 
escorpiões.

Certa vez, um escorpião 
aproximou-se de um sapo que 
estava na beira de um rio. O 
escorpião vinha fazer um pedido: 
“Sapinho, você poderia me 
carregar até a outra margem deste 
rio tão largo?” O sapo respondeu: 
“Só se eu fosse tolo! Você vai me 
picar, eu vou ficar paralisado e vou 
afundar.” Disse o escorpião: “Isso 
é ridículo! Se eu o picasse, ambos 
afundaríamos.” Confiando na lógica 
do escorpião, o sapo concordou 
e levou o escorpião nas costas, 
enquanto nadava para atravessar 
o rio. No meio do rio, o escorpião 
cravou seu ferrão no sapo. Atingido 
pelo veneno, e já começando a 
afundar, o sapo voltou-se para o 
escorpião e perguntou: “Por quê? 
Por quê?” E o escorpião respondeu: 
“Por que sou um escorpião e essa 
é a minha natureza.” .

Lamentavelmente, se esse 
escorpião continuar envenenando 
quem o carrega às costas, logo 
logo serem nós todos a morrer 
afogados. 

Manifestações, o governo e a falta de rumo
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Em 1999, a Federação das 
Associações de Aposentados e 
Pensionistas do Banco do Bra-
sil ajuizou uma Ação Civil Pública 
em face do Banco do Brasil e da 
PREVI reivindicando, dentre outros 
direitos, o reajuste de benefícios de 
20,1% referentes aos anos de 1995 
e 1996.

A Ação Civil Pública foi autua-
da sob o número de processo 
0094827-35.1999.8.19.0001, em 
trâmite na 1ª Vara Empresarial do 
Rio de Janeiro. A sentença de pri-
meira instância julgou improceden-
tes os pedidos. A FAABB recorreu 
da decisão e o recurso foi acolhido 
pelo Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro, que não consi-
derou devido o reajuste de 20,1%, 
mas condenou solidariamente, 
PREVI e BB, a estenderem e assim 
pagarem aos aposentados e pen-
sionistas, o abono de R$ 3.000,00 
(três mil reais), pago pelo Banco do 
Brasil, em 23/09/1997, aos funcio-
nários da ativa.

A PREVI e o BB recorreram para 
o Superior Tribunal de Justiça, em 
Brasília, mas a decisão do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Ja-
neiro, em nada foi modificada. Hou-
ve o que, juridicamente, se denomi-
na “trânsito em julgado”. Isto é, não 
se pode alterar mais nada daquilo 
que foi decidido.

Assim, seria chegado o momen-
to de requerer a habilitação das 
pessoas físicas a quem o direito re-
conhecido pela decisão judicial se 
aplica. Esclarece-se que esse direi-
to seria cabível a todos os colegas 
que, em 23.09.1997, já recebiam 

Entenda a ação de revisão de benefícios movida 
pela FAABB e o abono de três mil

“Uma ação judicial durar quase vinte anos dá nisso, nessa confusão toda, pois ninguém mais se 
lembra direito das coisas, principalmente os idosos, que vão ficando esquecidos. 

Existe um brocardo jurídico que afirma: JUSTIÇA LENTA NÃO É JUSTIÇA.”
José Bernardo de Medeiros Neto, advogado e Presidente da AFABB RS

aposentadoria ou pensão através 
da PREVI, e somente a esses.

O Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro decidiu, baseado no perito, 
que não houve o pagamento de um 
abono que o BB pagou aos ativos 
e a PREVI teria deixado de pagar 
a aposentados e pensionistas.  A 
Previ e o BB recorreram para o 
STJ, que manteve a decisão, não 
dando provimento aos recursos, 
apenas para mudar a palavra men-
sal para anual. 

A argumentação derrotada foi 
de que se tratava de matéria “extra 
petita”, isto é que não fora pedida 
na inicial.

No acórdão do TJ do Rio de Ja-
neiro consta o seguinte: “eventual 
pagamento do valor reclamado 
pelos autores, correspondente ao 
abono mensal (leia-se anual) reali-
zado, segundo a recorrente (PREVI 
e BB) sob a forma de adiantamen-
to, poderá ser demonstrado na fase 
de execução de sentença, evitan-
do-se, assim, a ocorrência de bis in 
idem.” (pagamento em dobro).

Portanto, o Tribunal deslocou 
para a fase da execução a verifica-
ção se houve ou não o pagamento 
do abono de três mil aos autores. 
Tirou o corpo fora na fase de co-
nhecimento. Mas se houver com-
provação de que houve o paga-
mento do abono, o autor terá que 
arcar com ônus de despesas e ho-
norários, salvo se tiver assistência 
judiciária gratuita.

Na verdade, a FAABB desco-

briu que não procede a execução 
de sentença definida nos autos da 
Ação Civil Pública. 

Naquele ano reclamávamos a 
correção de benefícios relativa ao 
período 1995/1996 e que soma-
vam 20,1%.

No transcorrer do Processo o 
perito equivocadamente apontou 
que teríamos direito a um abono de 
R$ 3.000,00 pagos aos funcioná-
rios em atividade e que teria sido 
negado pela PREVI a aposentados 
e pensionistas.

Somente quando a FAABB 
anunciou que iría colher adesões 
à execução é que surgiram as evi-
dências de que a PREVI pagou 
o abono, não na Folha de Paga-
mento, mas através de crédito em 
conta. Felizmente colegas de boa 
memória alertaram a FAABB e a 
pesquisa nos extratos de conta 
corrente confirmam o pagamento.

A FAABB reiterou desculpas as-
sumindo a responsabilidade pelo 
equívoco, ainda que involuntário, 
eis que agiu tomando conheci-
mento das análises do perito e da 
sentença transitada em julgado. 
Isso apenas prova que nossa Jus-
tiça nem sempre dá às causas a 
atenção que merecem. Tivesse a 
FAABB dado entrada com a exe-
cução levaria aos colegas que a 
ela aderissem à condenação por 
litigância de má fé. A divina provi-
dência, que segundo o dito popu-
lar, tarda, mas não falta, nos acu-
diu a tempo de evitar um mal maior 
do que a justa decepção de todos 
aqueles sonharam com um dinhei-
ro extra em tempos tão difíceis.
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A receita atual, baseada em per-
centuais fixados no Estatuto para 
as contribuições dos associados 
e do BB não assegura o equilíbrio 
orçamentário porque não está rela-
cionada com a evolução dos custos 
operacionais. A simples elevação 
de tais percentuais, seja dos as-
sociados seja do BB, não resolve 
definitivamente, apenas posterga a 
necessidade de novos aumentos, 
como vem ocorrendo desde 1996.

PROPOSTA DE SOLUÇÃO 1: 

Há que ser estabelecido um piso 
para as contribuições do BB em va-
lor a ser apurado anualmente por 
ocasião da elaboração da proposta 
de orçamento para o exercício se-
guinte, equivalente à diferença en-
tre a arrecadação média e o custo 
médio por associado.

Justifica-se o piso para as con-
tribuições do BB porque em decor-
rência da mudança em sua política 
de recursos humanos ele retirou 
receita do plano de associados na 
medida em que manteve os salá-
rios congelados por vários anos e 
rebaixou ao mínimo o salário ini-
cial. Essa redução de receita pode 
ser aquilatada atualizando-se pelo 
INPC a receita proporcionada pelo 
pessoal da ativa imediatamente 
após a aprovação do Estatuto em 
1996.

Quando da aprovação da alte-
ração do Estatuto em 1996, estava 
implícito que as receitas do plano 
associados manteriam seu valor 
real ao longo do tempo através dos 
reajustes dos salários pagos pelo 

CASSI – O FOCO DO PROBLEMA
Muitas propostas estão surgindo de várias fontes na tentativa de solucionar a grave crise de déficits da CASSI – O artigo abaixo soma algumas delas para análise de nossos associados.

BB e dos benefícios pagos pela 
PREVI. Ao não reajustar os salá-
rios pela inflação, o BB alterou uni-
lateralmente a fonte de receita do 
plano em seu proveito.

PROPOSTA DE SOLUÇÃO 2:

IDENTIFICAR TODOS ASSO-
CIADOS CUJAS CONTRIBUI-
ÇÕES FORAM INFERIORES AO 
CUSTO MÉDIO MENSAL DO 
PLANO DE ASSOCIADOS, POR 
USUÁRIO.

Estabelecer controle na CASSI 
que permitam identificar todos os 
associados da Cassi cuja soma da 
contribuição pessoal e patronal foi 
INFERIOR à média das despesas 
mensais. Essa diferença será lan-
çada numa conta de atendimento 
sem a contrapartida de cobertura - 
DÉFICIT DE RECEITAS CORREN-
TES. Essa operação será repetida 
para todos os associados da Cassi 
do Plano de Associados.

IDENTIFICAR TODOS OS AS-
SOCIADOS DO PLANO DE AS-
SOCIADOS, CUJAS CONTRIBUI-
ÇÕES FORAM SUPERIORES 
AO CUSTO MÉDIO MENSAL DO 
PLANO DE ASSOCIADOS, POR 
USUÁRIO.

Estabelecer controle na CASSI 
que permitam identificar todos os 
associados da Cassi cuja soma da 
contribuição pessoal e patronal foi 
SUPERIOR à média das despesas 
mensais. Nesse caso, a parcela 
que exceder ao custo médio men-
sal do Plano de Associados deve-
rá ser apropriada apenas à parte 

correspondente à contribuição do 
Banco, ou seja, 60% (sessenta por 
cento) do valor considerado exce-
dente. Essa diferença seria lan-
çada numa conta de atendimento 
com excedente de contrapartida de 
cobertura - SUPERÁVIT DE RE-
CEITAS CORRENTES. Essa ope-
ração seria repetida para todos os 
associados da Cassi, do Plano de 
Associados.

COMPENSAR TRIMESTRAL-
MENTE AS DUAS CONTAS.

No final de cada trimestre, apu-
ra-se a diferença entre os valores 
considerados DÉFICIT DE RE-
CEITAS CORRENTES e a conta 
SUPERÁVIT DE RECEITAS COR-
RENTES. O Banco faria aporte da 
diferença entre as duas, uma vez 
que a conta de DÉFICIT deverá ser 
maior que a conta de SUPERÁVIT. 
NÃO HÁ COMPROMETIMENTO 
PARA O BANCO EM BALANÇO:

É importante destacar que 
tanto na Proposta 1 quanto na 
Proposta 2, esses aportes serão 
classificados como DESPESAS 
e não exigirão do banco o 
provisionamento em balanço e, 
no caso de estabelecimento do 
piso para as contribuições do 
BB, isso também não o obrigam 
a aumentar a provisão em seu 
balanço para as suas contribuições 
relativas aos aposentados. Isso 
porque as receitas provindas dos 
aposentados certamente estão 
acima da média e não impactam 
o piso. Dessa forma, elimina-se o 
principal argumento do BB para 
não aumentar suas contribuições.
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ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS 
NA CASSI

IMPLANTAR PROGRAMA 
CONTÍNUO DE CONSCIENTIZA-
ÇÃO DOS ASSOCIADOS PARA O 
USO ÉTICO DO PLANO;

FAZER DA COPARTICIPAÇÃO 
INSTRUMENTO EFICAZ DE RE-
DUÇÃO DE DESPESAS DESNE-
CESSÁRIAS (ação conjunta com o 
Programa de Conscientização);

REFORÇAR o modelo de assis-
tência através da adoção do mo-
delo de Atenção Primária à Saúde 
que já vem sendo praticado com 
sucesso em alguns países e que 
começa a ser implementado no 
Brasil. Melhora a qualidade da as-
sistência à saúde, aumenta o nível 
de satisfação dos pacientes, reduz 
a apelação à justiça e reduz o custo 
operacional;

IMPLANTAR PARCERIAS COM 
O SETOR PÚBLICO, COM OU-
TROS PLANOS DE SAÚDE, PRIN-
CIPALMENTE DE AUTOGESTÃO 
- A parceria com outros planos de 
autogestão e até mesmo Planos de 
Saúde e redes privadas de hospi-
tais e clínicas deve ser negociada 
inclusive com a participação do 
próprio Banco do Brasil, através de 
suas Superintendências e Agên-
cias, nas negociações;

COMPARTILHAMENTO              
DAS CLINICASSI.

EM CONSONÂNCIA COM AS 
PARCERIAS, oferecer negocial-
mente a abertura das CliniCASSI 

para uso compartilhado de outros 
planos de autogestão, bem como 
a locação de espaços em clinicas 
particulares para atendimento dos 
associados cadastrados na Es-
tratégia Saúde da Família. Dessa 
forma, o número de CliniCASSI 
disponíveis poderia aumentar rapi-
damente, inclusive em cidades de 
porte médio no interior do país.

INCENTIVAR ATRAVÉS DE 
CAMPANHA INTENSIVA A ADE-
SÃO À ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA;  

ALGUMAS OBSERVAÇÕES:

Isso da CASSI ser parte da polí-
tica de recursos humanos do BB é 
passado. Hoje o Banco está pou-
co se lixando e até já tem solução 
pronta para seus ativos. A Mapfre 
(GRUPO BB E MAPFRE). Em uma 
canetada abandona a CASSI e 
passa a assistir seus funcionários 
pela BB Mapfre. 

Todo e qualquer governo de 
plantão adotaria a mesma política 
para a CASSI. No passado algu-
mas Associações, e até mesmo 
a ANABB, sempre se aliaram aos 
sindicalistas do partido do Governo 
e ainda assim a CASSI enfrentou 
déficits que foram cobertos com 
aportes do BB tampando o buraco, 
mas sem resolver as questões es-
truturais.

Por outro lado, o Banco, mesmo 
sem ter que provisionar, dificilmen-
te acataria aportar qualquer dife-
rença. Talvez venha a propor que 
essa diferença seja bancada pelo 

grupamento cuja contribuição foi 
inferior à média das despesas. Fa-
talmente jogaria nos ombros des-
ses o ônus pelo déficit. 

 A exemplo do que já faz na 
PREVI, mercê da resolução CGPC 
26, o BB provavelmente há de que-
rer que eventuais “sobras”  vá para 
seus cofres. Afinal, estamos falan-
do de um BB que há muito vem 
usando a PREVI para se abastecer. 
Se puder fazer isso com a CASSI 
não vai titubear.

Finalmente, talvez a parceria 
com outros planos seja a saída 
mais viável. Um grande acordo 
com os planos de saúde das es-
tatais (Petrobras, Caixa, etc) e até 
com outras, como Vale, etc. A soma 
poderia facilitar nas negociações 
com médicos, clínicas e hospitais.

Fundamentalmente:  É pouco  
provável que o BB vá querer cobrir 
déficits. Alguns certamente pode 
dizer que estamos nos antecipando 
ao dizer que o BB não aceita isso e 
aquilo. Mas, reflitam: Já viram o BB 
aceitar colocar dinheiro na CAS-
SI sem ter uma grande vantagem 
como a do último Estatuto quando 
conseguiu trocar o percentual de 
sua contribuição de 1,5% a mais 
do que a nossa pela fixação dos 
4,5% chova ou faça sol? Tenho a 
convicção de que o Banco somen-
te aceitou cobrir o déficit naquela 
época em função de ter fixado sua 
responsabilidade em 4,5%.

São tempos bicudos e olhem 
que esses bicos nem são de tuca-
nos.
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Se perguntássemos ao Carlito Maia o 
que ele acha de nosso país, ele daria 
sua clássica resposta: “Brasil? Fraude 
explica”. Já se perguntássemos ao Pa-
blo Neruda o que ele acha de nosso 
governo, a resposta não poderia ser 
diferente desta: “Você é livre para fa-
zer suas escolhas, mas é prisioneiro 
das consequências”. Assistimos a um 
duelo entre governo, sua base de sus-
tentação (ou seria base sustentada?) e 
oposição. Ainda que as medidas pro-
postas pela atual equipe econômica 
representem um estelionato eleitoral, é 
público e notório que, se Aécio Neves 
fosse o eleito, esse ajuste, que tantos 
criticam, seria muito mais duro. O que 
está em jogo não é a frágil governabili-
dade do governo Dilma, refém de seus 
próprios erros, e, sim, assegurarmos 
que tenha fim o ciclo de irresponsa-
bilidade fiscal. Tal como está, não se 
iludam, o dólar vai bater fácil na marca 
de 4 reais em um futuro próximo e os 
juros e a inflação, bem, só Deus sabe o 
que pode acontecer com eles.

Nossa economia transformou-se em 
um samba do crioulo doido, para evo-
carmos também Sérgio Porto e seu 
sempre atual Febeapá. Por isso, tudo 
que a oposição comenta em relação 
a ela traz, em seu bojo, zoar, chatear, 
tirar um sarro e sacanear o governo, 
com argumentos que servem para en-
furecer e perturbar as forças dominan-
tes. Em recente fórum econômico, o 
ex-diretor do Banco Central José Júlio 
Sena assim resumiu nossa situação: 
“... as coisas no Brasil têm que ficar 
mais caras para que se aumente o 
excedente a ser exportado e o país, 
assim, consiga fechar o buraco na sua 
balança de pagamentos. Uma depre-
ciação cambial adicional parece indis-
pensável”. No mesmo fórum, o econo-
mista chefe do BGT Pactual, Eduardo 
Loyo, realçou o óbvio: várias moedas 
estão se desvalorizando frente ao dó-
lar. E complementou: “Para que o Bra-
sil obtenha um dado ganho de com-
petitividade, a desvalorização do real 
em relação ao dólar terá que ser maior 
do que precisaria ser se essas outras 
moedas estivessem estáveis frente ao 
dólar”. Affonso Celso Pastore, sem a 
menor cerimônia, lascou esta pérola: 
“Essa alta do dólar está só no começo. 
O que aconteceu até agora é peque-
no, perto do que aconteceu em ciclos 
de valorização anteriores”. Quem par-
ticipou daquele encontro, ao sair de lá 

deve ter procurado a primeira casa de 
câmbio, deixando-a com seu estoque 
de dólar zerado. Precisamos ir muito 
mais além dessas considerações, ao 
formularmos um programa de ajustes.

A máquina burocrática, no modelo pe-
tista, virou um pandemônio: 39 minis-
térios, 128 autarquias e 141 empresas 
estatais exigem somatório de recursos 
que, para serem administrados, são 
deixados de investir na infraestrutura. 
O Executivo tem quase 760 mil cargos 
de serviços efetivos, quase 114 mil 
cargos de confiança e comissionados, 
além de 21 mil contratos temporários 
de trabalho. É aí que se forma o nefasto 
aparelhamento do estado. A Presidên-
cia da República, sozinha, emprega 23 
mil cargos de confiança e comissiona-
dos, enquanto Angela Merkel, na Ale-
manha, contenta-se com algo em torno 
de 600 – deve ser porque a Alemanha 
é pobre... Honrar os juros da dívida pú-
blica consome mais de 6% de nosso 
PIB. O Congresso anda inquieto com a 
Operação Lava-Jato, que ameaça cor-
roer suas entranhas, e ficou intimidado 
com a multidão nas ruas.

Essas mesmas preocupações e mais 
outras, em gestação na PF, tiram, tam-
bém, o sono do governo. O ministério 
recém-formado, de tão chinfrim, é alvo 
de desconfianças pela própria incom-
petência de seus ocupantes, salvo 
honrosas exceções. Uma dessas exce-
ções, representada pela equipe econô-
mica, tenta, desesperadamente, tirar o 
país do atoleiro em que se encontra. 
Se nossos representantes assumirem 
suas posturas, com um mínimo de dig-
nidade, deixarão de apostar na política 
do quanto pior, melhor. A escolha do 
novo diretor financeiro da Petrobras, 
Ivan Monteiro – cuja capacidade técni-
ca, avessa aos holofotes e respaldada 
por sua envergadura moral, transfor-
mou-o em um negociador reconheci-
do como habilidoso por banqueiros –, 
torna atual uma de suas tiradas predi-
letas, ao transmitir o seu apreço pela 
empresa que ajuda a dirigir: “Se fizer 
besteira a ação vai virar pó”. Assim, 
vai ser, também, com o Brasil. Nossos 
agentes políticos devem, de uma vez 
por todas, tomar juízo e não deixar 
que o país caia no descrédito interna-
cional, sob pena de perdermos o grau 
de investimento, conquistado a duras 
penas.

Wagner Gomes, administrador de em-
presas e associado UNAMIBB.

Festival de absurdos

Wagner Gomes

Como um dos patrocinadores 
do projeto  Hora do Planeta, 
o BB apagará as luzes de 31 
de seus prédios nas cinco 

regiões brasileiras.

Enquanto a Justiça nega 
aos aposentados qualquer 
reajuste ou abono, o ex-
presidente do BB, Aldemir 

Bendine, deixou o Banco com a 
aposentadoria cheia – R$ 62,4 mil. O 
valor será complementado pela Previ 
graças a uma mudança no teto.

Desde que chegou à Bolsa 
de Valores em abril de 
2013, a BB Seguridade teve 
valorização de 76% enquanto 

que o Banco do Brasil caiu 7% no 
mesmo período.

O jornal Valor Econômico 
informa que os quatro 
principais bancos comerciais 
brasileiros, Banco do Brasil, 

Caixa Federal, Bradesco e Itaú, têm 
uma exposição de R$ 31,2 bilhões 
em crédito direto para a Petrobras em 
setembro do ano passado. Somente 
no BB o valor é de R$ 9,4 bilhões.

O BB lançou no mês de 
março uma solução inédita 
que permite o pagamento 
de compras nas funções 
débito e crédito por meio de 

cartões virtuais, disponibilizados via 
smartphones para uso em lojas físicas, 
nos moldes de uma compra com um 
cartão físico tradicional.

R$ 34,6 bilhões é o valor 
que o governo deve em 
repasses às principais 
estatais. Somente ao BB, são 
R$ 14,73 bilhões devidos em 

equalização de safra, crédito rural etc. 
Os valores são de 2014. A UNAMIBB 
abriu representação para que se apure 
os danos aos acionistas do BB.

Os 112 mil funcionários do 
Banco do Brasil ficaram 
órfãos. O Banco decidiu 
extinguir a Vice-presidência 

de Gestão de Pessoas. A área foi 
rebaixada de status e será agregada 
ao pilar de varejo, que se tornou agora 
a Vice-presidência de Distribuição, 
Varejo e Gestão de Pessoas.
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Dezenove dos 26 ministros do Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST) ma-
nifestaram formalmente ao Congresso 
Nacional críticas ao Projeto de Lei nº 
4.330/2004, que trata da regulamenta-
ção da terceirização no Brasil.

Em ofício, dirigido ao deputado 
Décio Lima (PT/SC), presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara, os ministros enfati-
zam diversos problemas do projeto, a 
exemplo da possibilidade da prática da 
terceirização em todos os setores da 
economia. Para os ministros, isso de-
flagrará uma “impressionante redução 
de valores, direitos e garantias traba-
lhistas e sociais”.

A iniciativa revela a preocupação 
dos magistrados, de todas as instân-
cias da Justiça do Trabalho, com a 
regulamentação da terceirização nos 
moldes como vem sendo discutida no 
Congresso. “O projeto é uma afronta 
aos princípios do Direito do Trabalho 
e à própria dignidade do trabalhador, 
prevista na Constituição Federal, con-
duzindo a nação a um futuro de em-
presas sem empregados, em que a 
terceirização vai ocorrer em qualquer 
etapa da cadeira produtiva”, alerta o 
presidente da Anamatra, Paulo Luiz 
Schmidt..

Confira abaixo o ofício dos minis-
tros do TST:

Brasília, 27 de agosto de 2013

Excelentíssimo Senhor deputado Dé-
cio Lima

Presidente da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

A sociedade civil, por meio de suas 
instituições, e os órgãos e instituições 
do Estado, especializados no exame 
das questões e matérias trabalhistas, 
foram chamados a opinar sobre o Pro-
jeto de Lei nº 4.330/2004, que trata da 
terceirização no Direito brasileiro.

Em vista desse chamamento, os 
Ministros do Tribunal Superior do Tra-
balho, infra-assinados, com a expe-
riência de várias décadas na análise 
de milhares de processos relativos à 
terceirização trabalhista, vêm, respei-
tosamente, apresentar suas pondera-
ções acerca do referido Projeto de Lei:

I. O PL autoriza a generalização plena 
e irrefreável da terceirização na eco-
nomia e na sociedade brasileiras, no 
âmbito privado e no âmbito público, 
podendo atingir quaisquer segmentos 
econômicos ou profissionais, quais-
quer atividades ou funções, desde que 
a empresa terceirizada seja especiali-
zada.

II. O PL negligencia e abandona os li-
mites à terceirização já sedimentados 
no Direito brasileiro, que consagra a 
terceirização em quatro hipóteses:

1 - Contratação de trabalhadores por 
empresa de trabalho temporário (Lei nº 
6.019, de 03.06.1974);

2 - Contratação de serviços de vigilân-
cia (Lei n 7.102, de 20.06.1983);

3 - Contratação de serviços de conser-
vação e limpeza;

4 - Contratação de serviços especia-
lizados ligados a atividades-meio do 
tomador, desde que inexista a perso-
nalidade e a subordinação direta;

III. A diretriz acolhida pelo PL nº 4.330-
A/2004, ao permitir a generalização da 
terceirização para toda a economia e 
a sociedade, certamente provocará 
gravíssima lesão social de direitos so-
ciais, trabalhistas e previdenciários no 
País, com a potencialidade de provo-
car a migração massiva de milhões de 
trabalhadores hoje enquadrados como 
efetivos das empresas e instituições 
tomadoras de serviços em direção a 
um novo enquadramento, como traba-
lhadores terceirizados, deflagrando im-
pressionante redução de valores, direi-
tos e garantias trabalhistas e sociais.

Neste sentido, o Projeto de Lei esvazia 
o conceito constitucional e legal de ca-
tegoria, permitindo transformar a gran-
de maioria de trabalhadores simples-
mente em “prestadores de serviços” e 
não mais “bancários”, “metalúrgicos”, 
“comerciários”, etc.

Como se sabe que os direitos e ga-
rantias dos trabalhadores terceirizados 
são manifestamente inferiores aos dos 
empregados efetivos, principalmente 
pelos níveis de remuneração e con-
tratação significativamente mais mo-
destos, o resultado será o profundo e 
rápido rebaixamento do valor social do 

trabalho na vida econômica e social 
brasileira, envolvendo potencialmente 
milhões de pessoas.

IV. O rebaixamento dramático da re-
muneração contratual de milhões de 
concidadãos, além de comprometer o 
bem estar individual e social de seres 
humanos e famílias brasileiras, afeta-
rá fortemente, de maneira negativa, o 
mercado interno de trabalho e de con-
sumo, comprometendo um dos princi-
pais elementos de destaque no desen-
volvimento do País. Com o decréscimo 
significativo da renda do trabalho fica-
rá comprometida a pujança do merca-
do interno no Brasil.

V. Essa redução geral e grave da ren-
da do trabalhador brasileiro – injustifi-
cável, a todos os títulos – irá provocar 
também, obviamente, severo proble-
ma fiscal para o Estado, ao diminuir, 
de modo substantivo, a arrecadação 
previdenciária e tributária no Brasil.

A repercussão fiscal negativa será 
acentuada pelo fato de o PL provocar 
o esvaziamento, via terceirização po-
tencializada, das grandes empresas 
brasileiras, que irão transferir seus 
antigos empregados para milhares de 
pequenas e médias empresas – todas 
especializadas, naturalmente -, que 
serão as agentes do novo processo de 
terceirização generalizado.

Esvaziadas de trabalhadores as gran-
des empresas – responsáveis por par-
te relevante da arrecadação tributária 
no Brasil -, o déficit fiscal tornar-se-á 
também incontrolável e dramático, já 
que se sabe que as micro, pequenas 
e médias empresas possuem muito 
mais proteções e incentivos fiscais do 
que as grandes empresas. A perda 
fiscal do Estado brasileiro será, con-
sequentemente, por mais uma razão, 
também impressionante. Dessa ma-
neira, a política trabalhista extremada 
proposta pelo PL 4.330-A/2004, apro-
fundando, generalizando e descon-
trolando a terceirização no País, não 
apenas reduzirá acentuadamente a 
renda de dezenas de milhões de tra-
balhadores brasileiros, como também 
reduzirá, de maneira inapelável, a ar-
recadação previdenciária e fiscal da 
União no País.

Terceirização: maioria dos ministros do TST é contra ao PL 4.330/2004

Continua na página 8...
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VI. A generalização e o aprofundamen-
to da terceirização trabalhista, estimu-
lados pelo Projeto de Lei, provocarão 
também sobrecarga adicional e sig-
nificativa ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), já fortemente sobrecarregado. 
É que os trabalhadores terceirizados 
são vítimas de acidentes do trabalho 
e doenças ocupacionais/profissionais 
em proporção muito superior aos em-
pregados efetivos das empresas toma-
doras de serviços. Com a explosão da 
terceirização – caso aprovado o PL nº 
4.330-A/2004 -, automaticamente irão 
se multiplicar as demandas perante o 
SUS e o INSS.

São essas as ponderações que 
apresentamos a Vossa Excelência a 
respeito do Projeto de Lei nº 4.330-
A/2004, que trata da ‘Terceirização’.

Respeitosamente,

Seguem as assinaturas dos ministros 
Antonio José de Barros Levenhagen; 
João Oreste Dalazen; Emmanoel Pe-
reira; Lelio Bentes Corrêas; Aloysio Sil-
va Corrêa da Veiga; Luiz Philippe Vieira 
de Mello Filho; Alberto Luiz Bresciane 
de Fontan Pereira; Maria de Assis Cal-
sing; Fernando Eizo Ono; Marcio Eu-
rico Vitral Amaro; Walmir Oliveira da 
Costa; Maurício Godinho Delgado; Ká-
tia Magalhães Arruda; Augusto Cesar 
Leite de Carvalho; José Roberto Freire 
Pimenta; Delaílde Alves Miranda Aran-
tes; Hugo Carlos Sheurmann; Alexan-
dre de Souza Agra Belmonte e Claudio 
Mascarenhas Brandão.

E NÓS DO BB E DA PREVI?

Novamente são tempos bicudos 
(e curiosamente nem são bicos de 
tucanos)

O PL 4330 - Tal projeto de lei se 
aprovado, permitirá ao Banco do Brasil 
terceirizar todos os serviços das pon-
tas. Poderá vir a existir somente a Di-
reção Geral, em Brasília e assim, em 
todas as agências existirão APENAS 
EMPREGADOS de firmas especiali-
zadas. Isso afeta o emprego de tantos 
colegas ainda em atividade e compro-
meterá a perenidade de nossos be-
nefícios PREVI e a sobrevivência da 
CASSI. 

Notem que, sem “funcionários”, o 
Banco não irá contribuir para a PREVI 
e nem CASSI, pois terceirizados não 
terão esse vínculo empregatício com 
o Banco. Assim, com o tempo não ha-
verá mais quem contribua para nossas 
Caixas e ai…… FIM.

PL 4330 

Se aprovado, o PL 4330 possibili-
tará a terceirização em praticamente 
todas as atividades econômicas. No 
curto e médio prazo, milhões de tra-
balhadores poderão ser demitidos dos 
atuais empregos e serem recontrata-
dos por firmas terceirizadas com salá-
rios e direitos ainda menores e jorna-
das mais extensas.

Atualmente, cerca de 25% dos tra-
balhadores com carteira assinada são 
terceirizados. E esse número só não 
é maior porque as empresas não tem 
segurança jurídica para ampliar a ter-

ceirização que em muitos casos é ile-
gal. Com aprovação do PL 4330, o que 
hoje é fraude do contrato de trabalho 
será legalizado.

“A aprovação desse projeto vai 
quebrar a espinha dorsal dos direitos 
trabalhistas e enfraquecer ainda mais 
a organização dos trabalhadores/as. 
Com certeza, será o maior ataque des-
ferido contra os trabalhadores desde 
a criação da CLT”, alerta Edson Car-
neiro Índio. “É necessário que o movi-
mento sindical e popular, a esquerda 
e os setores progressistas da socieda-
de se mobilizem fortemente, pois do 
contrário, em pouco tempo, a classe 
trabalhadora descerá escada abaixo 
da barbarização das relações de tra-
balho. É preciso barrar essa tragédia 
que vai impactar, sobretudo, a juven-
tude”, conclui Índio, Secretário Geral 
da INTERSINDICAL Central da Classe 
Trabalhadora.

O PL 4330 é de autoria do deputa-
do federal Sandro Mabel 

...continuação da página 7


